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CONG TY CO PHAN TIP 
DOAN CONG NGH CMC 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Ttr do - Hanh phüc 

SIW 4 l  / CA'4C -ViD fi(\1..,  ngaylrtháng nOm 2022. 

BAO CÁO THAY oOI PHU'(NG AN SU' DUNG  VON/SO TIEN THU DU'QC TU' DQT CHAO 
BANIPHAT HANH 

(Cong vOn s 5070/UBCK-QLcB ngOy 20/08/2019 cza L ban Gi&ng khoOn Nhà nttác V/v chào ban c 
phiêu riêng lé cia CMC) 

Kmnh gtri: Uy ban ChCrng khoán Nhà nuâc. 

Sâ giao djch Chirng khoán TP. H ChI Minh. 

I. GII THIU VE TO CHI5'C PHAT HANH 

1. Tenth chic phãt hành ('ddy d4): CONG TY CO PHAN TP DOAN CONG NGH CMC 

2. Dia chi tru sâ chInh: CMC Tower, s 11 ph Duy Tan, phrông Djch V9ng H.u, qun CAu Giy, Tp. 
HàNi 

3. Din thoi: 024 3795.8668 Fax: 024 3795.8989 Website: https://www.cmc.com.vn/ 

4. Vn diu I: 1,089,988,830,000 dng. 

5. Ma c phiu (nu có): CMG 

6. Noi ma tài khoãn thanh toán: BIDV — Chi nhánh Sâ giao djch I S hiu tài khoãn: 1201 000 1996869 

7. GiAy chirng nhn däng k doanh nghip ma s doanh nghip 0100244112 do S K hoch và Du tu 
Ha NOi  cap lan dâu ngày 07/02/2007, cap thay doi lan 15 ngày 10/03/2022. 

- Nganh ngh kinh doanh chInh: Xu.t bàn phAn mm Ma ngành: 5820 

- San ph.mIdjch vii chInh: Xut bàn phn mm, chi tit: San xut phn mm, cung cp djch v'i va giái 
pháp ye phân mém va nOi  dung Xuât ban phân mêm Djch vii xCr 1 dü 1iu và các hoat  dng lien quan den 
co sa d& 1iu Gia cong và xuât khâu phân mêm. 

8. Giy phép thành !p và hoat dng (nu cO theo quy dinh cia phOp lut chuyên nganh): Không 

II. CHUNG KHOAN PHAT HANH 

1. Ten chi'rng khoán: Cong ty C phn Tp doàn Cong ngh CMC 

2. Loai chüng khoán: Ct phik ph thông 

3. Moth giá: 10.000 dng/ci phiu 

4. S 1trçng chirng khoán da phát hành: 25.000.000 c phiu 

5. Tng vn/s tin dä huy dng: 850.000.000.000 dng, trong do phn vn/st tin huy dng cho dir an: 
300.000.000.000 dông. 

6. Ngày kt thOc dçt chào bán/phat hành: 22/08/2019 

III. PHU'CNG AN SU DUNG  VON/SO TIEN THU W(1C Till' DQI CHAO BAN/PHAT HANH 

1. Phyng an sir dung vn/s6 tin thu &rçYc tir d9t chào bánlphát hành: 



- Theo nghi quyt s 2 5/20 19/NQ — HIDQT ngày 08/07/2019 V/v phê duyt phuong an chi tit chào ban 

c phAn riêng lé: Tang s6 tin huy dng tr dçit chào ban riêng lé d1r kin khoãng 750.000.000.000 VND 

duçc si'r ding d: 

+ Ddu tu- cho cong ty thành viên (hiên tai và/hoc mái): 450.000.000.000 VND; 

+ Ddu hr hg tdng k9 thut: 300.000.000.000 VND. 

- Theo nghj quyt 37/2019/NQ-HDQT ngày 22/08/2019 v vic thông qua kt qua chào ban c pMn 

riêng lé: Tng thu rOng tr dçit chào ban: 844.558.000.000 dng. 

Nhir 4y tng s tin huy dng vn t1r dçrt chào ban riêng lé chênh loch so vâi k hoach dã cong b theo 

Nghj quyt s 25/2019/NQ — HDQT ngày 08/07/20 19 là: 94.55 8.000.000 dng. 

2. Phix.ing an thay di: 

- Diu chinh tng s tin thành 844.558.000.000 VND do tng thu rOng ttr dçt phát hành c phiu riêng lé 

cho nha du tu chin li.rcc là lan hon s tin theo k hoach là 94.558.000.000 VND 

- Phân b li s tin dã thu di.rçc cho các hang miic tng phü hçp vâi tinh hInh du tr hin tai 

COng ty duqc sCr diing s tin than ri chua sCr diing dn d du tt.r tài chmnh ngn han,  cho vay ngn han 

dam bão an toàn van, dem iai  them lçTi ich cho Cong ty, tuân thu pháp lut và các quy ch& quy djnh, 

phân quyn ni b cOa Cong ty, nhAm ti uu hOa dOng tin, trong thi gian ch giài ngân d thijc hiên 

phtrcxng an sCr dipg vein diu chinh nhi.r sau: 

STT Mc dIch sfr dijng VOn 

Sei tin theo phuTrng 
an sfr dLIng vein NQ 

sei 25/2019/NQ- 
HDQT 

Teing vein thay 
deii 

Chênh Ich 

1 Du tu cho cong ty thãnh viên 450,000,000,000 485,000,000,000 35,000,000,000 

11 
DAu tuthành Ip, gop von vào cong 
tymOi 

200,000,000,000 385,000,000,000 185,000,000,000 

1 2 
Tang vein diu l tai  các Cong ' 
thành viên 

250,000,000,000 100,000,000,000 -150,000,000,000 

2 Du tir h tng k5 thut 300,000,000,000 359,558,000,000 59,558,000,000 

T6ng cong 750,000,000,000 844,558,000,000 94,558,000,000 

3. L do thay deii (nu có): Phü hçp vài hoat dng dAu tu cüa CMC. 

4. Can ci'r thay deii: Nghj Quyt hi deing quãn trj sei 16/2022/NQ-I-If.QT ngày 14/7/2022. 



CONG TY CO PHAN TP DOAN CONG 
NGH CMC 

(Ngi din theo pháp luat) 
ten và dóng dáu) 

5. Phuang an thay d6i duc cong b6 thông tin tai: Website CTCP T.p doàn Cong ngh CMC ngãy 15 
tháng 07 nãm 2022. 
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